
 

 
 



 

 

 

 

াকিস্তান দখরিাযী জজনারযর এফং ািরদয ঈরেরে 
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ূকচি 

িাুরুল জরজ েে জ ান িরয অড়ার িযছ জিন

েেরি জ ান িরয রুিারনা মায় না

জোভারদয দাকফ মকদ জাকেয িরোরণয য় োরর জাকেয াভরন েে ফরর জদখা

এটা কচযন্তন েে এটারি জিঈ জ ান িযরে াযরফ না

অভারদয চোররঞ্জ

জল িথা......রোভযা রক্ষা িরযা

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .بسم هللا الرمٰحن الرحيم
ভস্ত প্রংা কফশ্ব-জ রেয প্রবুয জনে। দুরূদ  ারাভ ফকলমে জাি ভুজাকদীনরদয জনো ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআক য়া 
াল্লাভ, োাঁয কযফাযফ ম এফং োাঁয ির াথী রণয ঈয৷ াভদ  ারারেয য- 

িাুরুল জরজ েে জ ান িরয অড়ার িযছ জিন? 
অভযা মা কিছু িরযকছ, িযকছ এফং িযায আচ্ছা িকয এয ফকিছুআ অভযা ফকর; িখরনা ো জ ান িকয না। ডঙ্কা ফাকজরয় 
জঘালণা িকয, িখরনা জাকেয াভরন ফররে আেস্তেঃ িকয না। ফযং কনজ জাকেরি ফ ে যাখায ভাধেরভআ অনি-জফাধ িকয। 

থচ জোভারদয কভকডয়া এগুররা জ ান িরয। েেরি কভথো এফং কভথোরি রেে রূান্তকযে িরয প্রিা িরয। েখন অভযা 
কনরজযাআ অফায ো জঘালণা িকয। ূণম দাকয়রত্বয ারথ অভারদয িারজয কফস্তাকযে ফোখো প্রদান িকয। 

অভারদয ভুজাকদীনরদয িৃে জিান এিকট ঘটনা, জিান এিকট অক্রভণ এভন জনআ, মা অভযা প্রিা িকযকন থফা োয 
িাযরণ রকিে রয় রনেয ঈয চাকরয় কদরয়কছ। জোভারদয জফেনরবা ী জম ির কপায  ঘােিরদযরি অভযা েো 
িরযকছ োয ফোারয জোভারদযরি এফং জোভারদয জাকেরি ূণমাঙ্গবারফ জাকনরয় কদরয়কছ। অভযা কি চাআ, জিান ঈরেরে ভারে 
অকছ এফং অভারদয রক্ষে কি, ো অভযা প্রিারে ফরর জদআ। কিন্তু জোভযা রেেয জ ার ককটরয় েে ফররে রিারফাধ িরযা 
জিন? জাকেয জপাজরেয নারভ যক্ত প্রফাকে িরয োরদয াভরনআ োয দাকয়ত্ব েণ িযরে রঙ্কাচ িরযা জিন? জোভযা 
ফাস্তফোরি জ ান িযা এফং েেরি কভথোয জাাি যারনায ভরধেআ জিন জোভারদয কনরজরদয ম্মান এফং জফেন 
ংযক্ষরণয ঈায় খুাঁরজ া? 

জজরর ফকি কনযস্ত্র, জনিিায মুফিরদযরি মকদ যকরে জফরধ গুকর িরয, ঝাাঁমযা িরয - ীদ িযায য োরদয ভৃেরদগুররা 
জপরর দা, োরর জপয ফীযরত্বয ারথ ো ফরর দা। ভূরনীকে, িানুন, কফচাযিামম এফং অআন নাভি জখরনা জো জোভারদয 
ারেআ তেকয রয়রছ। মকদ জোভারদয ারেআ ো বঙ্গ এফং ধ্বং য় োরর এরে রিা কিরয? জোভারদয ডরায অরছ, কক্ত 
এফং কভকডয়া অরছ। োযয িাুরুলোয ারথ কভথো, প্রোযণা এফং জধাাঁিাফাকজ িরযা জিন? কভথো মুদ্ধ এফং িৃকিভ 
প্রকেদ্বকিোয নাটি াকজরয় কভথোরি েে এফং েেরি কভথোরূর জিন ঈস্থান িরযা? জম ভস্ত ভা-জফানরদয ড়না মমন্ত 
জিানকদন জিান কবন-ুরুল জদরখকন, অজ োরদযরিআ জোভারদয জফেনরবা ী রম্পট এফং দুশ্চকযি গুণ্ডাযা যণ িযরছ। মকদ 
কফজরয়য এআ ঝাণ্ডা জাকেয ঈন্নকেয নারভআ স্থান িযছ, োরর জপয জাকেয িারছ েে ফরা এফং েেরি াভরন যাখরে 
জোভারদয প্রাণ জফয য়ায ফস্থা য় জিন? 

েেরি জ ান িরয রুিারনা মায় না 
২০১৩ ইায়ীরে জোভারদয ংস্থায জরারিযা রারারযয াাঁচজন মুফিরি োরদয কযফায এিকট ঘরয ফরুদ্ধ িরয 
জযরখকছর। ফরুদ্ধ াাঁচজন নাযীয ভরধে চাযজন  বমফেী কছর। জোভারদয িভমচাযীযা োরদযরি প্রকেশ্রুকে কদরয়কছর জম, 
ুরুরলযা মকদ স্ত্র জপরর অত্মভমণ িরয োরর নাযী এফং ফাচ্চারদযরি কনজ কনজ অত্মীয় স্বজরনয িারছ কনযারদ কপকযরয় 
কদরফ। মুফরিযা অত্মভমণ িযর। কিন্তু জোভারদয ংস্থায গুণ্ডাযা ঐ ভস্ত নাযীরদযরি প্রিারে োরদয ারথ কনরয় জ র। 

ঘটনাকট কভকডয়ারে প্রচায রয়কছর, এখন মুফিরদয জথরি িেিরি ীদ িরয জদয়ায ংফাদ শুনা মারচ্ছ। যারেয অধারয 
প্ররিাষ্ঠ জথরি জফয িরয কনরয় ভাথায় গুকর িরয কদরয়রছ। কিন্তু নাযীযা জিাথায়?  

অড়াআ ফছয মাফে োরদয জিান জখাাঁজ জনআ! োরদয অত্মীয় স্বজরনযা অড়াআ ফছয য কনরজরদয নীযফো জবরঙ্গ, োরদয ঐ-
ভস্ত জভরয়রদয ফোারয কজজ্ঞাা িযায য, জোভারদয দাকয়ত্বীর ািযা কযষ্কায স্বীিায িরয ফরর জম, ঐ-ভস্ত নাযী 
এফং ফাচ্চারদয ফোারয োরদয জিান কিছুআ জানা জনআ। ফযং োযা জো ফকিআ য়কন! 

জোভারদয ারযন ‘জাযরফ অজফ’ ভাকিমন জভকযন জনারদয ৃষ্ঠরালিোয় চারু যরয়রছ৷ ভাকিমন জনান অযফ 
ভুজাকদীনরদযরি ীদ িরযরছ। জোভারদয জনাযা োাঁরদয নাযী  ফাচ্চারদয ঈয জফাভাফলমণ িরযরছ। োযা মখন ফাধে রয় 
এআ এরািা জথরি জফয রে রা র েখন জোভারদয জনাযা ঐ-ভস্ত ায়, কনযস্ত্ররদয কফরুরদ্ধ াঁে জরে জথরি দু’ফায 



 

 

অক্রভণ িযায জচষ্টা িরযরছ। কিন্তু অল্লা ো‘অরা এফায যক্ষা িরযরছন। েখন এভস্ত ায় জরািগুররা অশ্রয় জখাাঁজায 
া াকযরয় জপরররছ। জনান কছর োরদয ভাথায ঈয। ভাকিমনীরদয কনরদমর জোভারদয জনারদয কফরল এিকট গ্রু ঐ ভস্ত 
‚বয়ংিয‛ ন্ত্রাীরদযরি ঈকেরয় জনয়ায জনে যাস্তায় এরকছর। 

ফারয কফচক্ষণ জরারিযা াক্ষী জম, ঐ-ভস্ত নাযী এফং ফাচ্চারদযরি জোভারদয ফীয জনাযা জেপোয িরয কনরয় ক রয়রছ। জিান 
জজরর ফা িোরম্প োরদযরি যাখা রয়রছ? জিান অদাররে কফচাযিামম চররছ? ভাকিমনীরদয িারছ এরদযরি জোভযা কফকক্র িরয 
কদরয়ছ, নাকি এখন মমন্ত এভস্ত নাযীযা জোভারদয গুণ্ডা জনারদয কনয়ন্ত্ররণ দীঘমশ্বা জপররছ? কি ফস্থায় এফং িায দয়া  
নুের অরছ? এির প্ররেয জিান ঈত্তয জনআ। 

জেপোরযয ংফাদটা মমন্ত কভকডয়ায জিারনা চোরনরর ফা ংফাদরি অরকন। ভাকিমন মুক্তযারট্রেরয েরফিৃে ‘অ‘দনান শুিকয’ 
অযফ ভুজাকদ কছররন। োাঁয নোয়  যাধ কছর কজাদ এফং কনীকড়ে জাকেয রক্ষ প্রকেরযাধ িযা। ভাকিমন জনারনয 
েত্ত্বাফধারন জোভারদয জনাযা জ্ঞানী জরািরদয ভারঝ োয ঈয েকিমে অক্রভণ িরযরছ। অ‘দনান যকভাহুল্লারি ীদ িরয 
জোভারদয কপাযযা ভাকিমনীরদয কনিট জথরি ফাফা এফং ুযষ্কায রাব িরযরছ। অ‘দনান যকভাহুল্লায কফধফা স্ত্রী  
ফাচ্চারদযরি ধরয জোভারদয এআ জনাযা োরদয ারথ কনরয় ক রয়রছ। এআ ভুাকজযা নাযী জিাথায় অরছ এফং োয ফাচ্চায 
জিান ফস্থায় অরছ, িায জানা জনআ! 

িযাচী জথরি জায়ায মমন্ত ুরযা াকিস্তারনয রয-রয ধয-ািরড়য ধাযাফাকিো চারু অরছ। যারেয অধারয 
জোভারদয জনাযা ঘরয  ুরি এভন মুফিরদযরি জজায-ূফমি কনরয় মায়, মারদয যাধ ররা োরদয ধাকভমিো। োরদয গুনা 
ররা - োযা অল্লায কিোরফয ঈয অভর িরয। োরদয যারধয বয়ংিয অরাভে ররা োাঁরদয জচাযায় থািা নফফী 
াল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লারভয ুন্না! জমখারন জনয়ায আচ্ছা রচ্ছ জখারনআ কনরয় মাচ্ছ। জিান িানুরনয ধীরন এফং িায 
অদাররে এরদযরি ঈস্থান িযা য়? িায জিান কিছু জানা জনআ! 

জোভযা োরদয ংফাদটা মমন্ত কভকডয়ারে অরে দা না! ভাো-কো এফং অত্মীয়-স্বজরনযা কিছু ফরায আচ্ছা িযরর 
জোভারদয িভমচাযীযা োরদযরি ধভি কদরয় জদয়। মুফিরদযরি জেপোয িযায য োরদযরি ঈধা িযা এরো কযভাণ ফৃকদ্ধ 
জরয়রছ জম, এ মুর  ‘অভারদয াকিস্তারনয’ জযিডম আযাআররয ভান জৌঁরছ ক রয়রছ! শুধুভাি াাঁচ ভারয ভরধে জদড়ে 
ভুজাকদীনরি পাাঁক জদয়া রয়রছ৷ এটারো ররা োরদয ংখো, মারদযরি জোভারদয জজনারযর এফং ারিযা জোভারদয 
প্রিাে কফরল অদাররেয ভাধেরভ াকস্ত কদরয়ছ। নেুফা অদাররেয ফাকরয জোভারদয ারে কনে য়ায ংখো অয জফক। 

জোভারদয জনা এফং ংস্থায িারছ ংখে মুফি এফং ফৃদ্ধ ফকি অরছ। োযা িখন এফং িীবারফ ফকি রয়রছ ো অত্মীয়-
স্বজন, কনিটাত্মীয় এফং এরািায ভস্ত জরাি জারন। জেপোরযয োকযখ মমন্ত োরদয স্মযণ অরছ। কিন্তু ঐ-ভস্ত ফকি মুফি 
এফং ফৃদ্ধরদযরি েো িরয এিথা ফরর োরদয ভৃেরদগুররা জপরর জদয় জম, োাঁযা াযস্পকযি মুরদ্ধ কনে রয়রছ। প্রকেকদন 
াাঁচ-ছয়জন ফকিয াাদাে াধাযণ কফলরয় কযণে রয় ক রয়রছ। 

কভথো অক্রভণ এফং িৃকিভ াযস্পকযি মুরদ্ধ োরদযরি েো িযায নাটি প্রকে িরয়িকদন য য কভকডয়ারে প্রচায িরয 
দা। ঐ-ভস্ত ফকিরদয ঈয জিান অদারে এফং নীকেয ধীরন কফচায চরররছ? োরদয ফস্থান িী কছর, যাধ িী কছর? 
এটা িাঈরি ফরা য়না! 

জোভারদয জ ান ংস্থায িণমধাযযা ঘরয  ুরি েী-াধ্বী ভা-জফানরদযরি েুরর কনরয় মায়ায ঘটনা কদন-কদন জফরড়আ চরররছ৷ 
এির জফারনযা জিাথায় চরর মায়, জিঈ জারন না। কভকডয়ায জিান চোরনরআ এআ কফলরয় জিান িথা ফররনা। এভন নীযফো জম, 
ভরন য় কিছুআ য়কন। মকদ নাযীরদয অত্মীয়-স্বজরনযা িথা ফরায আচ্ছা িরয জোভযা েখন োরদযরি গুভ িরয জপর। এি-
দু’জন নয়, যণ-িৃে জফানরদয ংখো ে-ে ছাকড়রয় ক রয়রছ।  

 

 



 

 

জোভারদয দাকফ মকদ জাকেয িরোরণয য়, োরর জাকেয াভরন েে ফরর জদখা! 
মকদ জোভারদয জাকেয প্রকে ানুবূকেয আচ্ছা থারি, োরদয দুঃরখ দুঃকখে য়া এফং োরদয ুরখ ুখী য়ায দাকফ মকদ িরয 
থাি, োরর োরদয াভরন কভথো না ফরর, ফযং েে ফরর দা৷ 

ফরর দা জম, এরদর অভযা আরাভ চাআনা। এখারন অভারদয জনে রিা এফং আভান ে। জােীয় মমারয় নোয়  খাযা 
িারজয প্রচরন িযা অভারদয ভূর ঈরেে এফং িুপয  ধভমীনোয চচমা অভারদয যাট্রেরীয় রক্ষে। স্পষ্ট িরয দা জম, অভারদয 
জচষ্টা ররা জাকেরি ঈচ্চািাঙ্ক্ষা এফং তজকফি চাকদায জ ারাভ ফাকনরয় যাখা। অভারদয ঈরেে ররা, য়োনী এফং স্বাথমযোয 
ঈচ্চািাঙ্ক্ষায জনে জাকেয আিারীন কস্থকেীরো ধ্বং এফং যিারীন জীফন মূ্পণম নষ্ট িযা। এ ঈরেরে জাকেয 
ফাচ্চারদযরি প্রফৃকত্ত এফং য়োরনয ফকি ফানারনাআ অভারদয ভূর রক্ষে। 

ফরর দা! জ ার ককটরয় ফরর দা জম, অভারদয আরোয ররা অল্লায দ্বীরনয ারথ ত্রুো এফং ধাকভমিরদয কফরুরদ্ধ মুদ্ধ 
িযা। দ্বীনরি শুধুভাি ভকজরদ ীভাফদ্ধ যাখা অভারদয ঈরেে এফং িুযঅরন িাযীভরি প্রফৃকত্ত-ূজাযীরদয নু ে যাখা 
অভারদয কফি অআন“.. 

কজাদ নফীরদয (অরাআক ারাভ) মীপা, ভান আফাদে, িুযঅরন িাযীরভয ে ে অয়ারেয কনমমা এফং যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লারভয জীফরনয স্পষ্ট এফং কফরচ্ছদে ং। েঃয এআ কজারদয জভৌকরি যয়ী ংজ্ঞা ররা, 
অল্লায জকভরন, অল্লায যী‘য়ারি িামমে াি ফানারনায জনে মুদ্ধ িযা। কিন্তু জোভযা জঘালণা িরয দা জম, কজারদয এআ 
কক্ষারি কফিৃে িযা এফং কজাদ পী াকফকরল্লায এআ থমরি ভাজ জথরি জল িযা অভারদয জভৌকরি দাকয়ত্ব। জাকেয িারছ 
জ ান িরযা না জম, অভারদয ‘কজাদআ’ ররা আরাভ  ভুরভানরদয কফরুরদ্ধ মুদ্ধ িযায ভাধেরভ ত্রুয প্রকেযক্ষা িযা। ফযং 
ফরর দা জম, জোভারদয ‘কজারদয’ ঈরেেআ ররা জাররভ এফং িারপযরদয জ ারাভী িযা। োগুরেয প্রকেযক্ষায জনে কনরজরদয 
ভা-জফানরদয যণ িরয ঈধা িযা ফা ভাকিমনীরদয িারছ কফকিরয় জদয়াটাআ ররা ‘কজারদয’ নেুন থম, এটা ফুকঝরয় দা! 

োরদযরি অন্তজমাকেি কজারদয ংজ্ঞা কড়রয় দা জম, জম ফেকক্ত অল্লায যী‘য়া প্রকেষ্ঠায জনে া ফাড়ারফ, োরদয 
জনদগুররা ধ্বং িযা এফং োরদয ফাচ্চা, ফৃদ্ধ এফং মুফিরদযরি ধরয ধরয গুকরয দ্বাযা ঝাাঁমযা িযা! 

ফরর দা! কনকদ্বমধায় জঘালণা িরযা জম, ভকদনায ফাদা াল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লারভয যী‘য়া এফং প্রকেকষ্ঠে ভাজ 
অভারদয জনে নভুনা নয়। অজ অভারদয জনে হুজুয াল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লারভয নোয় কফচায  আনাপ ঈভা থারিকন, 
ফযং অভারদয অদম ররা কনঈআয়িম, য়াকংটন এফং োকযর প্রকেকষ্ঠে ানফেফস্থা  ভাজফেফস্থা। জখারনয ান দ্ধকে 
এফং ভারজয যীকে-নীকেআ অভারদয ‘আরাকভি’ এফং ‘িরোণজনি’ যারট্রেরয দ্ধকে এফং নীকে রফ। অয এআ ‘ঈচ্চ’ ভািাদ 
মমন্ত জৌঁছায যাস্তায় অ ে ির ফাধারি জফাভা এফং কভাআররয দ্বাযা ঈকড়রয় জদয়াটা অভারদয জভৌকরি ‘কচকিৎা অআন’! 

এআ ুরযাুকয এফং ফাস্তফ েে ফরায য এটা ফরা জোভারদয জনে জিান িকেন কফলয় রফ না জম, এরদর অআন-িানুন, 
অদারে এফং ভূরনীকে অরছ। এখারন ভানুল, ফাচ্চা এফং নাযীরদয ‘কধিায’ এফং ভুক্ত স্বাধীন ভোভরেয ফিা অরছ। 

েরফ এভস্ত ‘কধিায’ দ্বীন কফরযাধীরদয জনে। এআ ‘স্বাধীনো’ োযাআ জবা  িযরফ মাযা দ্বীরনয ফাস্তফায়ন চায় না। 

কিন্তু মাযাআ অজরিয এআ মুর  আরারভয ‘িট্টযোরি’ জয়ী যাখায এরজন্ডা যাখরফ, ূণমাঙ্গবারফ িুযঅরন িাযীভ নুমায়ী চরায 
আচ্ছা যাখরফ, অভারদয এখারন োরদয জনে ূণম নীকে-ীনোআ ররা নীকে। এভন ‘কফদজনি’ ফেকক্তয জারনয ভমমাদা জনআ 
এফং আিরেয ভমমাদা জনআ। এভন জরািরদযরি জলিযা, জদালারযা িযা এফং বকফলেৎ প্রজরেয াভরন বীকেিয ফানারনায 
জনে েেরি কভথো ফানারনাটাআ প্রিৃে েে এফং কনিৃষ্টেভ নোয়রি নোয় জদখারনাআ ররা প্রিৃে নোয়! 

এটা ফরর দা জম, এরদর জচায-ডািােরদয জনে স্থান অরছ, যিাকয ভরর দ মমন্ত অরছ, কিন্তু িুযঅরন িাযীরভয 
কনরদমানুমায়ী কজারদয আফাদে-িাযীরদয জনে এখারন িথা  িারজয জিান স্বাধীনো জনআ। ফুকঝরয় দা জম, এখারন নেমিীরদয 
ম্মান অরছ, জদ বা িাযীরদয জনে জপ্রারটাির অরছ, জাকেয িনোরদয কফক্রয়িাযীরদয জনে ুযষ্কায অরছ এফং জাকেয 
ত্রুরদয জনে, কনরজরদয ঈয জ ারাফারুদ ফলমণিাযীরদয জনে ঈন্নকে এফং ফ্লাট অরছ। কিন্তু কনমমাকেে জাকেয জনে, কনরজরি 
কনরজ ঈৎ মিাযী খাাঁকট ভুজাকদীনরদয জনে এখারন কজরযা-টরারযন্স। োাঁরদয জিান কধিায জনআ, োাঁরদযরি ন্ধিায প্ররিারষ্ঠ 



 

 

রচ- রর ভযায জনে ঈধা িযা রফ থফা জজর জথরি জফয িরয গুকরয দ্বাযা ঝাাঁমযা িরয োরদয ভৃেরদগুররা জপরর জদয়া 
রফ। জ ারাফারুরদয ফৃকষ্ট ফলমণ িরয োরদয জনফকেগুররারি বূৃষ্ঠ জথরি কনকশ্চহ্ন িরয জদয়া রফ। োরদয ভা-জফানরদযরি 
যণ িরয ঈধা িরয জপরা রফ থফা ‘বে’, ‘ন্ত্রাফাদী’ এফং ‘নেরদয এরজন্ট’ - এরূ কভথো ফাদ জদয়া 
রফ“.। জোভারদয িারছ এগুররা শুধু জারয়জআ নয় ফযং প্ররয়াজনীয় কফলয়। অয এটাআ ররা জোভারদয মুদ্ধ জিৌর! 

এটা কচযন্তন েে এটারি জিঈ জ ান িযরে াযরফ না 
েরফ জোভযা মকদ জাকেয াভরন েেরি না ফর, কভথো ফরায কজদ ধয এফং জাকেরি ন্ধ  ফকধয ফাকনরয় যাখায জচষ্টা িরযা -  
োরর জোভারদযরি এিথা জভরন কনরে রফ জম, না জোভযা এআ জাকেয িরোণ-িাভী, অয না এরদরয ারথ জোভারদয জিান 
জভাাব্বে অরছ।  

জোভারদয কপ্রয় ররা শুধুভাি কনরজরদয কফরাকো এফং যাজ খযচ। জোভারদয িারছ না ধরভময জিান ভূরে অরছ; অয না 
এখারনয কনমমাকেে জন রণয জিান ভমমাদা অরছ। জোভযা জোভারদয ন্তারনয ত্রু এফং এআ জাকেয ফাচ্চারদয ফোারয 
জোভযা জদালী। জোভারদয মকদ জাকেয প্রকে াভানে কযভাণ জখয়ার থািে োরর োরদয াভরন েে িথা ফররে বীে রে 
না। াকিো  ফীযত্ব জদকখরয় েেরি েে, অয কভথোরি কভথো ফরর কদরে এফং জাকেয ত্রুরদয জ ারাভ রয় কনরজরদয 
জরািরদযরি ফোিবারফ েো িযরে না। 

েরফ কি জোভারদয এআ কভথো, জধাাঁিা এফং প্রোযণা েেরি কভথো প্রভাকণে িযরে পর রয় মারফ? েো  রুট-াট, 
জফাভাফাকজ, ধযািড়, যণ এফং গুণ্ডাকভয দ্বাযা কি জোভযা এআ ফযিেভয় কজাদরি যাকজে িযরে াযরফ? এটাআ 
জোভারদয বুর ধাযণা এফং অত্ম প্রফঞ্চনা!  

এভস্ত ভুজাকদীনরি জোভারদয কনরজয এফং কনরজরদয জনারদয নোয় ধাযণা িযাটাআ জোভারদয ফরচরয় ফড় জফািাকভ। 

ভুজাকদীনরদয িারপরা ঈন্নকে, ুরমা -ুকফধা, ভাকি বাো এফং ফ্লোট জমরনয জনে কজারদ ংেণ িরয না। ফযং 
কজারদয ভারে ফেযরণয ূরফমআ এ রথয ঈত্থান-েন ম্পরিম োরদয জানা থারি এফং াাদারেয ভাধেরভ কনরজরদয 
 ন্তফে স্থান ম্পরিম কধি জানা থারি। 

োরদয ঈরেে ররা অল্লায ন্তুকষ্ট এফং অল্লায জকভরন অল্লায দ্বীনরি কফজয়ী িযা। অল্লায দ্বীনরি ভুন্নে যাখরে জমরয় 
এ রথ ীদ রয় মায়া ভুজাকদরদয অিাঙ্ক্ষা রয় থারি। জোভযা োরদযরি েো এফং িাযাফারয জম বয় জদখা, ো 
অল্লায রথ অা ভুজাকদীনযা কনরজরদয জনে ুযষ্কারযয িাযণ এফং শুবিাভনায কনদমন ভরন িরয। এটা ঐ কজাকদ 
িারপরাযআ ফযিে জম, োরদয ভুরখাভুকখ য়ায দ্বাযাআ জোভারদয নষ্টাকভ প্রিা রয় ক রয়রছ। এটা ঐ-ভস্ত ভুজাকদীনরদয 
দয়া জম, োরদয িুযফাকনয িাযরণআ জোভারদয দ্বীরনয ারথ ত্রুো, ফফমযো, স্বাথমযো এফং ীনভনেো াধাযণ ভুরভানরদয 
দৃকষ্টরে স্পষ্ট রয় ক রয়রছ। 

ভুজাকদ বাআরদয ফকিত্ব এফং াাদাে থফা ভুকরভ জফানরদয অেমনাদ এ-ফকিছু জোভারদয দ্বীরনয এফং জাকেয ারথ 
 াোকযয ভুরখা ঈেুক্ত িরয জদয়। জমআ েে কিোরফ জরখা রয়রছ এফং ফক্তরফে অররাকচে রয়রছ, ফেমভারন জন ণ রথ–
ঘারট, ফাজারয এফং কক্ষাঙ্গরন োয ফাস্তফ কচি কনজ জচারখয ভাধেরভ প্রকেকনয়ে প্রেেক্ষ িযরছ। েেরি জোভযা মেআ চাকরয় 
যাখরে চা, েেআ ো অত্মপ্রিা িরয। জোভযা ফাস্তফোয ঈয মেআ দমা জপররে চা, েেআ ো দমা জবদ িরয জোভারদয 
িুপয এফং নোরয়য কফরুরদ্ধ ঈরে দাাঁড়ারনায প্রকে ঈদু্বদ্ধ িযায জনে প্রিাকে য়। 

িযাচী জথরি খায়ফায মমন্ত মে ভুজাকদীনরি জোভযা ফকি িরযা - ীদ িরয োাঁরদয ভৃেরদগুররা জপরর দা থফা 
কনরজরদয অদাররেয ভাধেরভ পাাঁকরে ঝুরা - োাঁরদয প্ররেেরিয জীফনী এি এিকট স্পষ্ট এফং ঈজ্জ্বর ফআ। োাঁরদয েীে 
জীফন এ িথায াক্ষে জদয় জম, এির মুফরিযা জোভারদয নোয় জাকেয ত্রু এফং জন রণয জনে রুটাট-িাযী কছর না। োাঁযা 
স্বাথময এফং জরাবী কছর না, ফযং প্ররেেরিয এিকট ঈজ্জ্বর বূকভিা কছর।  

প্ররেেরি বারফাা  ভ্রােৃত্ব, কোিাঙ্ক্ষীো  ভকভমো, ধাকভমিো  এিকনষ্ঠোয জীকফে-জােে প্রকেচ্ছকফ কছররন। ঐ-ভস্ত 
ভান মুফিরদয বূকভিা কক্ষি, অত্মীয়-স্বজন এফং কযকচেরদয ভারঝ প্রজ্বকরে অরছ। োাঁরদযরি মখন জোভারদয ফাকনী, 



 

 

স্বাথময াি এফং ভাকিমন জ ারাভ দুশ্চকযি জজনারযররদয ারথ েুরনা িযা য়, েখন কনকশ্চে অল্লাভা আিফার য.-এয এআ 
ফাজাকখ; হৃদরয়য াি ফরন মায়। এআ কনয়কন্ত্রে হৃদয় েখন জোভারদয নোয়  িুপকযয কফরুরদ্ধ াকযফদ্ধ রয় কজারদয 
ভারে ঝাাঁ জদয়ায জনে ফোিুর রয় মায়। 

স্বয়ং অকভ াক্ষী জম, মখনআ জোভযা জিান এিজন ভুজাকদরি জভরয জপররছ, েখন োাঁয কযকচেরদয ভরধে, বকফলেৎ প্রজরেয 
ফাচ্চারদয ভরধে মমন্ত কজারদয জভাাব্বে ফৃকদ্ধ জরয়রছ। কজাকদ িারপরায় এিজরনয াাদাে দজরনয অায িাযণ রে 
জদরখকছ এফং এিজরনয নজযফকি কফ জরনয জীফন কযফেমরনয ভাধেভ ফরর প্রভাকণে রয়রছ। 

অভারদয চোররঞ্জ 
ফেমভারন জোভারদয এআ অদাররেয ভাধেরভ ভুজাকদীনরদযরি যাধী াফেস্ত িযা এফং োরদযরি পাাঁক জদয়ায কফলয়কট 
অরছ। এটা জো ভুজাকদীনরদয জনে ভমমাদা এফং জৌবার েয কফলয়। এযরচরয় ফড়  রফময িথা অয কি রে ারয জম, 
অরাভদুকরল্লা! োাঁরদয এভস্ত ‘অদারে’ জথরি আিে  ম্মারনয াকটমকপরিট কজমে রচ্ছ না!! 

জপযাঈকন ‘আনারপয’ ঐির িাে ড়ায় মযে ভুা (অরাআক ারাভরি) আিে  ম্মান দ্বাযা াভানেআ ভমমাদা দান িযা 
রয়কছর। জপযাঈরনয িাে ড়ায় দাাঁকড়রয় অল্লায বূকভরে, অল্লায যাজরত্বয জঘালণা দানিাযীয াকস্ত ভৃেুেদণ্ডআ কছর! জপযাঈরনয 
কভথোরি কভথো ফরা এফং ভুা (অরাআক ারারভয) রেেয েোয়নিাযী জাদু যরদযরি ‘ম্মারনয ারথ’ ভুকক্ত কদরয় জদয়া 
য়কন। ফযং োরদযরি ‘ঈদাযণ স্বরূ’ ফানারনায অে ূণম িযা রয়কছর! 

ৃকথফী এখন জেভনআ অরছ। দযফায এফং বূকভিা কবন্ন, শুধুভাি জচাযা কবন্ন। জপযাঈন অল্লায ফাধে কছর অয 
অজরিয াি এফং জজনারযরযা ফেমভান ভরয়য জপযাঈন অরভকযিায জ ারাভ রয় অল্লায অদাররেয কনরদমরি 
চোররঞ্জ িযরছ।  

এভকনবারফ ভুা (অরাআক ারাভ)-এয ুন্নায ঈয অভরিাযী মুফিরদয কফরুরদ্ধ ধাযাফাকি ারযন য়া জিান 
োিরফয কফলয় নয়। জিননা ফকিত্ব এফং াাদাে জো নফীরদয (অরাআক ারাভ) রথয কচহ্ন! 

অভারদয চোররঞ্জ রচ্ছ, অল্লায বয় জালণিাযী ঈরাভারয় দ্বীন অভারদয এভস্ত মুফিরদয ভাভরা কযচারনা িযরফন এফং 
এির জজনারযর  ািরদযরি িুযঅনী আনারপয িাে ড়ায় দাাঁড় িযারফন। েরফ াকিস্তানী অআন নাভি ছকল্ল-ফকল্লয 
ধীরন নয় এফং ঐ-ভস্ত িারপয এফং অরভকযিায জ ারাভ ািরদয অদাররেয কনরদমরয ধীরন নয়। ফযং যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লারভয অনীে যী‘য়ায অররা এফং অল্লায িভম ে াংকফধাকনি ক্ষভোয ধীরন ভাভরা 
কযচারনা িযা রফ। অফদ্ধ িাভযা েণরমা ে নয়। ঈেুক্ত ভারে ভস্ত জন রণয াভরন যয়ী অদাররেয এআ িভম-
কযচারনা রফ। এিে বা  কফশ্বা এফং দাকয়রত্বয ারথ ফররেকছ জম, জজনারযররদযরি পাাঁকরে ঝুরারনায কদ্ধান্ত রফ, 
ািরদয কযরেরদয অরদ অরফ এফং জজরর ফকি দীঘমশ্বা েণিাকযণী ঐ-ভস্ত কনীকড়ে জফান এফং কনকেে 
ভুজাকদীনযা ম্প্রদারয়য করযা এফং ফীরযয াকটমকপরিট প্রাপ্ত রফ। 

জল িথা......রোভযা রক্ষা িরযা! 
জফানরদয ফকিত্ব, ভুজাকদীনরদয ধয-ািড় এফং অল্লায ফনু্ধরদয এআ াাদাে কজারদয রথয ির কথিরি এআ রথ 
অরযা জফক কফচর িরয জদয়। োরদয হৃদয় প্রকেরারধয জক্রাধ  যার  পুর ঈরে এফং াাদারেয কদরি ধাকফে য়ায 
প্রকে ঈদু্বদ্ধ িরয। জিান এিজন ভুকভন জফান মকদ ফকি থারি থফা জিান ভুকভন ুরুল মকদ কজকঞ্জযাফদ্ধ থারি, েখন এিজন 
ভজরুরভয জনে রর জোভারদয কফরুরদ্ধ দাাঁড়ারনা এফং জোভারদয জুরুরভয ারথ রড়াআ িযা পযরম অআন রয় মায়। 

ুেযাং এভস্ত জুরুভ ভুজাকদীনরি কধি েী্রতো এফং ঈদেভো দান িরয এফং োাঁরদযরি জোভারদয কফরুরদ্ধ নেুন ংিরপেরয 
ারথ কজারদয ভারে ফেযরণয প্রকে নুপ্রাকণে িরয। জোভারদয জুরুভরি ফাধা কদরে এফং জোভারদয জাররভ ােগুররারি 
জবরঙ্গ জদয়ায জনে প্ররেেি দ্বীনদায এফং ভুজাকদ অা িরয। 

েঃয এটা ভরন যাখরে রফ জম - অভারদয ভা, জফান এফং ফাচ্চারদয ঈয াে ঈকেরয় ঈরটা অভারদয ঈয ভকরা এফং 



 

 

ফাচ্চারদয ঈয জুরুরভয ফাদ দান জিান িারজ অরফনা। অভযা মকদ অল্লায নুের জুরুরভয কফরুরদ্ধ দাাঁড়ারে াকয, 
োরর জাররভরদযরি জচনা এফং োরদয াে জবরে জদয়ায দ্ধকে বাররা িরয জানা অরছ। ঐ-ভস্ত ভা, জফান এফং 
বাআরদয রয় প্রকেরাধ জনয়া অভারদয ঈয দাকয়ত্ব। ফযং এটা পযম এফং অভারদয ঈয ঋণ রয় অরছ। েরফ অভারদয 
এআ প্রকেরাধ জাররভ এফং ভাজরুভ এয ভরধে াথমিে িরয জদয়। ভকরা, ফাচ্চা এফং জোভারদয নোয় যাধীরদয ভরধে 
াথমিে অভারদয জানা অরছ। 

ুেযাং জোভারদয এআ জুরুরভয িাযরণ অভারদয েযফাকয জোভারদযরিআ খুাঁরজ জফড়ারফ। জিান প্রকেষ্ঠান জোভারদযরি যক্ষা 
িযরে াযরফ না এফং জোভারদয রায়ন জিান ঈিারয অরফ না আনা-অল্লা। 

জমআ কপায এফং জমআ অভরাযাআ এআ জুরুরভ যীি অরছ, অভযা োরি খুাঁরজ জফয িরয োরি োয িৃেিরভময িকেন াকস্ত 
কদরফা এফং নেরদয জনে দৃষ্টান্ত স্বরূ ফানারফা আনা অল্লাহ্। এিাজরি অভযা ভুজাকদীনযা অল্লায নুের অভারদয প্রথভ 
 প্রধান িাজ ভরন িকয। জোভারদয যাজত্ব এফং কনযাত্তা থািুি ফা না থািুি, ভুজাকদীনযা থািরফআ আনা-অল্লা। প্ররেেি 
অ ে কদন অল্লায নুের োাঁরদয ফস্থারনয কফজয় এফং কক্ত ফৃকদ্ধ ারচ্ছ অরাভদুকরল্লা। 

ুেযাং জোভযা রক্ষা িরযা, অভযা রক্ষা িযকছ“!  

 

 

 وهللا غالب علي امره ولكن اكثر الناس اليعلمون ..................

“““অল্লা ো‘অরা স্বীয় িরভম প্রফর, কিন্তু কধিাং ভানুল ো জারননা। (ূযা আঈুপ - ২১) 

 

 

 .وصلى هللا تعاىل على خري خلقو دمحم وآلو وصحبو أمجعني

োকযখ: ৫-আ নরবম্বয, ২০১৫ ইায়ী 

 

*************** 

 

 


